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Konto: 9100-4501905602

NYHEDSBREV NO. 3
5. april 2009
Kære medlemmer og andre interesserede.
Regntiden er ved at være ovre i Chinenke village.
Det betyder at Nkamba kan komme i gang med at renovere/bygge sit hus.

Nkambas hustru og de yngste børn ved morgenmaden.

I forrige nyhedsbrev (20. november) opfordrede vi til at støtte hans husprojekt, og
der blev samlet 1050 kr. ind. Tak for det. Siden er der kommet 300 kr i kassen,
hvilket er den aktuelle saldo på vores konto.
Så Nkamba mangler fortsat støtte. Hvis vi kan bidrage med yderligere ca. 2000 kr
regner vi med at han vil kunne få bygget et rimeligt hus.
Som før skrevet er Nkambas indsats afgørende og vi mener det er vigtigt for
landsby projektet at han får hjælp til sit hus.
Bidrag kan lægges i postkassen hos Tove og Michael, Alkenvej 48, eller indbetales
på konto 9100-4501905602.
I mellemtiden har vi taget kontakt til Foreningen Ældre til Ældre her i byen,
nærmere bestemt til Ulla og Finn Amsinck på Aneshøj. For at dele erfaringer og
høre om de havde ideer vi kunne have glæde af.
Det viser sig at de har kontakt til en dansk farmer i Zambia! Og da Finn selv er
ingeniør har vi haft en snak om den kornmølle vi gerne vil støtte Chinenke med.

Både Finn og hans farmer-kontakt siger at man med fordel vil kunne etablere en
eller to mindre møller, drevet vha. en generator, til ca. 15.000 kr.
Det gør opgaven mere realistisk for os, og i begyndelsen af maj sender vi en
ansøgning til JL Fondet, der bl.a. støtter humanitære og internationale projekter.
På alken.dk har vi en side, http://www.alken.dk/alken-chinenke1.htm, hvor I
løbende kan orientere jer om foreningen.
NB. DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING, mandag den 20. april,
19:30 på Alken Mejeri, se vedheftede dagsorden og opslag ved købmanden.

Vi ses forhåbentlig til generalforsamlingen om 14 dage, hilsen fra
Bestyrelsen

